
 

 

 Załącznik nr 18 

do Zarządzenia Nr 187/2019 

Burmistrza Krapkowic 

z dnia 21 sierpnia 2019  roku  

 

INFORMACJA 

z wykonania budżetu gminy Krapkowice 

 za I półrocze 2019 rok 

 

 

 Budżet gminy Krapkowice na 2019 rok został uchwalony przez Radę Miejską na sesji w dniu 

20 grudnia 2018 roku i zamykał się kwotą 89.378.000 zł po stronie dochodów (w tym: dochody ma-

jątkowe 8.410.000 zł) oraz kwotą 99.625.000 zł po stronie wydatków (w tym wydatki majątkowe 

18.814.000 zł) zawierając planowany deficyt budżetowy w kwocie 10.247.000 zł. Planowany deficyt 

budżetowy pokryto przychodami z wyemitowanych obligacji komunalnych. 

 W wyniku zmian budżetu przez Radę Miejską oraz Burmistrza Krapkowic, budżet na dzień  

30 czerwca 2019 roku zamknął się planowanymi dochodami w kwocie 91.393.002,78 zł (w tym: do-

chody majątkowe 6.961.980,00 zł), wydatkami w kwocie 101.769.954,78 zł (w tym wydatki majątko-

we 17.575.715,17 zł) i deficytem budżetowym w kwocie 10.376.952 zł. W wyniku dokonanych zmian 

budżetu gminy poziom planowanych dochodów zwiększył się o 2,25 %, a wydatków o 2,15 %. 

 

ZMIANY PLANU DOCHODÓW 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo plan dochodów po zmianach uległ zwiększeniu o 250.807,63 zł, 

w tym o 248.511,63 zł z tytułu zwiększenia planu na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu 

zwrotu podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego, wynikających z ustawy      

z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wyko-

rzystywanego do produkcji rolnej. O 2.296 zł zwiększono plan z tytułu zwrotu nadpłaty za przesył 

wody z 2018 r. 

W dziale 600 Transport i łączność plan pierwotny zwiększono o 796.980 zł z tytułu dotacji celo-

wych.  

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa plan pierwotny dochodów zwiększono o 105.275 zł z tytu-

łu wpływu z najmu i dzierżawy składników majątkowych, użytkowania wieczystego nieruchomości 

oraz różnych opłat. 

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa plan dochodów zwiększono o 92.955 zł z tytułu przeprowadzenia wyborów do Parla-

mentu Europejskiego. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada-

jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem plan pierwotny zwiększono       

o 321.274,60 zł, głównie z tytułu wpływów z podatku od nieruchomości. 



 

 

W dziale 758 Różne rozliczenia plan pierwotny dochodów zmniejszono o 1.309.849 zł. Zmniejszono 

plan dochodów inwestycji „Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Opolskim” o 1.745.000 zł. Z rozdzia-

łu 75863 przeniesiono plan pomocy finansowej Starostwa Powiatowego do zadania rewitalizacji sta-

rego mostu kolejowego do rozdziału 60016. Wprowadzono do budżetu zadanie w ramach RPO „Roz-

wijamy kompetencje, programujemy przyszłość” z dofinansowaniem w wysokości 138.530 zł oraz 

zadanie pn.: „Aktywni seniorzy polsko – czeskiego pogranicza” z Programu Współpracy Terytorialnej 

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska z dofinansowaniem w wysokości 16.499,77 €. 

 W dziale 801 Oświata i wychowanie plan dochodów zwiększył się o 489.655,95 zł. Na kwotę tę 

składają się m. in.: 

 dotacja z budżetu państwa na Rządowy program „Aktywna tablica” – 14.000 zł; 

 zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie 

wychowania przedszkolnego w 2019 r. – 105.680 zł; 

 dotacja z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki – 135.143,72 zł; 

 środki na dofinansowanie rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” dotyczącego 

wspierania w latach 2019 – 2023 organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w za-

pewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek    

i miejsc spożywania posiłków w wysokości 121.112 zł; 

 zwiększenie wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych i przed-

szkolnych w wysokości 65.000 zł. 

W dziale 852 Pomoc społeczna plan pierwotny uległ zwiększeniu o 147.449,90 zł. O 55.275 zł 

zwiększono dotację z gmin Gogolin i Strzeleczki na dofinansowanie osób uczęszczających do Środo-

wiskowego Domu Samopomocy. O 60.000 zł zwiększono plan na realizację zadania publicznego rea-

lizowanego w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pod nazwą: „Od zależ-

ności ku samodzielności”.   

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza plan dochodów uległ zwiększeniu o 72.000 zł,       

z tytułu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. 

W dziale 855 Rodzina plan dochodów zwiększono o 105.410,32 zł, głównie w formie dotacji             

z ościennych gmin na refundowanie wydatków związanych z udzieleniem dotacji celowej podmiotom 

prowadzącym żłobki na obszarze Gminy Krapkowice w wysokości 100.000 zł. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan dochodów zwiększył się               

o 850.084 zł, głównie z tytułu zwiększonych opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego planowane dochody zwiększono              

o 40.292,94 zł, w tym z tytułu odszkodowania za zerwany dach w Nowym Dworze Prudnickim oraz 

na zakup strojów galowych dla Krapkowickiej Orkiestry Dętej. 

W dziale 926 Kultura fizyczna planowane dochody zwiększono o 31.130 zł, głównie z tytułu wpły-

wów z opłat startowych i dotacji na organizowany w maju Krapkowicki Bieg Uliczny. 

 



 

 

 

 

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW 

W I półroczu 2019 roku dochody wyniosły 50.370.178,89 zł, tj. 55,1 % planu rocznego. Dochody 

bieżące uzyskano w wysokości 46.364.884,82 zł, tj. 54,9 % planu rocznego. 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo dochody obejmowały dotację na zadania zlecone z zakresu ad-

ministracji rządowej, tj. środki przeznaczone na realizację zobowiązań Skarbu Państwa z tytułu zwrotu 

podatku na rzecz producentów rolnych z województwa opolskiego – 248.511,63 zł. Kwota 2.296,35 zł 

stanowiła zwrot nadpłaty za przesył wody z 2018 r. W ramach umowy na realizację Ustawy z dnia 29 

lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii z budżetu państwa nie wpłynęły żadne środki. 

W dziale 600 Transport i łączność pozyskano 598.293,83 zł, w tym 597.730 zł na współfinansowa-

nie zadania inwestycyjnego „Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krap-

kowicach”. 

 W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa dochody wyniosły 3.268.367,74 zł w tym: 

 sprzedaż części kanalizacji sanitarnej spółce Wodociągi i Kanalizacje – 1.745.000,00 zł; 

 użytkowanie wieczyste nieruchomości – 242.072,33 zł; 

 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 279.012,29 zł; 

 opłaty za zajęcie nieruchomości gruntowej – 19.800,00 zł; 

 przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 62.032,80 zł; 

• odpłatne nabycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 

903.467,79 zł;  

W dziale 710 Działalność usługowa uzyskano dochody w wysokości 19.310,24 zł, na co składają się 

w głównej mierze wpływy od mieszkańców za użytkowanie grobów na cmentarzu komunalnym. 

W dziale 750 Administracja publiczna dochody wyniosły 164.098,03 zł, w tym: 

• w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie – dotacje celowe na zadania zlecone w zakresie ad-

ministracji rządowej na opłacenie: 

o zadań dotyczących spraw obywatelskich – 134.036 zł; 

o zadań ze spraw wojskowych i obronnych – 6.318,00 zł; 

o zadań z ewidencji działalności gospodarczej i na wydawanie pozwoleń na prowadze-

nie działalności gospodarczej – 8.930,00 zł; 

• W rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dochody wynikające      

z kar umownych, kosztów zastępstwa procesowego, odsetek, odszkodowania za uszkodzone 

mienie oraz wynagrodzenie dla płatnika podatku – 14.117,13 zł. 

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa otrzymane dotacje z budżetu państwa wyniosły 95.313 zł, na które składają się dotacje 

na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w 2019 roku oraz na wybory do Parlamentu 

Europejskiego. 



 

 

W dziale 752 Obrona narodowa dochody wyniosły 1.513,10 zł jako zwrot kosztów żołnierzy rezer-

wy z 2018 r. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa dochody wyniosły 7.703,29 zł, 

w tym: 

• dotacja celowa na zadania zlecone w zakresie administracji rządowej na opłacenie pracownika 

zajmującego się zadaniami obrony cywilnej – 4.598,00 zł; 

• z mandatów wystawionych przez straż miejską – 2.850,00 zł. 

W dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiada-

jących osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem dochody wyniosły 

20.791.019,92 zł, w tym: 

• od osób prawnych – 6.539.899,85 zł;  

• od osób fizycznych – 3.177.228,80 zł. 

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT wyniosły 9.681.342 zł, a od osób 

prawnych CIT - 952.931,80 zł. 

W dziale 758 Różne rozliczenia Gmina uzyskała 10.953.447,62 zł, w tym: 

• część oświatowa subwencji ogólnej – 10.377.584 zł; 

• część równoważąca subwencji ogólnej – 77.856 zł; 

• zwrot podatku VAT, głównie za krytą pływalnię – 341.954 zł; 

• dotacja celowa na rzecz realizacji projektu „Rozwijamy kompetencje, programujemy przy-

szłość” w ramach RPO Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020. Program realizuje PSP 

nr 1 w Krapkowicach, zadaniem jest kształcenie umiejętności uniwersalnych oraz kompetencji 

kluczowych w tym metodą opartą na eksperymencie obszar biologia, chemia, fizyka, matema-

tyka i umiejętności społeczne (kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, krytyczne my-

ślenie, rozwiązywanie problemów, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej      

w kontekście środowiska pracy) – 138.530 zł. 

• odsetki od lokat terminowych – 17.461,48 zł. 

W dziale 801 Oświata i wychowanie dochody wyniosły 1.503.979,12 zł, w tym: 

• dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gmin w zakresie wychowania 

przedszkolnego w 2019 roku – 392.839,98 zł; 

• dochody za wyżywienie w szkołach podstawowych i gimnazjach – 267.909,56 zł; 

• wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu 

wychowania przedszkolnego – 298.168,75 zł; 

• zwrot kosztów wychowania przedszkolnego (zgodnie z art. 90 ust. 2c Ustawy z dnia 7 wrze-

śnia 1991 r. o systemie oświaty, jeżeli do przedszkola, o którym mowa w ust 2b uczęszcza 

uczeń niebędący mieszkańcem gminy dotującej to przedszkole, gmina, której mieszkańcem 

jest uczeń, pokrywa koszty dotacji udzielonej zgodnie z ust. 2b) – 144.840,02 zł; 



 

 

• wpływy z opłat za pobyt dzieci powyżej 5 ustawowych darmowych godzin w przedszkolach – 

103.025,61 zł; 

• dotacja celowa na realizację działań wynikającą z Rządowego programu rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno - 

komunikacyjnych na lata 2017 - 2019 "Aktywna tablica" – 14.000,00 zł; 

• dotacja celowa na realizację rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” – 121.112 zł. 

Program w bieżącym roku realizują 3 placówki oświatowe, PSP w Żywocicach, Zespół 

Szkolno – Przedszkolny w Rogowie Opolskim i w Kórnicy’; 

• dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwi-

czeniowe oraz kosztu zakupu podręczników – 135.143,72 zł. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu wy-

niosły 458.307,36 zł.  

W ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała 420 zł na sfinansowa-

nie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający 

kryterium dochodowe. 

W dziale 852 Pomoc społeczna dochody wyniosły 2.152.506,12 zł, a większość dochodów stanowią 

dotacje   z budżetu państwa. Poza dotacjami dochody obejmują m. in. następujących wpływów: 

 dopłaty uczestników domu pomocy społecznej – 95.103,18 zł. Wpływy są uzależnione od do-

chodowości podopiecznych; 

 dopłaty uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy – 135.024,50 zł; 

 wpływy z usług opiekuńczych – 37.847,42 zł; 

 dotacja z gmin ościennych za osoby korzystające ze ŚDS – 55.275 zł. 

Środowiskowy Dom Samopomocy w ramach Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej 

pn.: „Od zależności ku samodzielności” otrzymał 60.000 zł. 

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wpłynęło 36.683,20 zł. Ze Starostwa 

Powiatowego w Krapkowicach otrzymano dotację na dofinansowanie działalności Warsztatu Terapii 

Zajęciowej w wysokości 29.660 zł. WTZ otrzymał kwotę 2.473 zł w postaci dobrowolnych składek 

uczestników Warsztatu. Dotacja otrzymana z Funduszu Pracy wyniosła 3.237,00 zł.  

W dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza całość dochodów stanowi dotacja celowa z budżetu 

państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 72.000 zł. 

W dziale 855 Rodzina dochody otrzymano w wysokości 7.420.858,49 zł. Prawie cała kwota stanowi 

dotacje z budżetu państwa na zadania realizowane w ramach świadczeń wychowawczych, świadczeń 

rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, Karty Dużej Rodziny oraz wspierania rodziny. Kwotę 

64.900 zł otrzymano z kilku gmin na dzieci uczęszczające do żłobka na terenie Gminy Krapkowice. 

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uzyskano 1.773.473,24 zł dochodów. 

Wpływy obejmują w szczególności: 

 opłatę za odbiór odpadów komunalnych – 1.647.698,13 zł; 



 

 

 koszty upomnień i odsetki za odbiór odpadów komunalnych – 6.849,95 zł; 

 opłatę za korzystanie ze środowiska – 83.594,11 zł; 

 dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 

zadania pn.: Monitoring zanieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowice – 

34.601,50 zł. 

W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego dochody wyniosły 55.293,49 zł, w tym: 

• dotację na prowadzenie biblioteki powiatowej przez Starostwo Powiatowe w Krapkowicach – 

15.000 zł; 

• odszkodowanie za zerwany dach na budynku świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze Prudnic-

kim (II rata) – 22.099,11 zł; 

• dotację celową na zakup strojów galowych dla Krapkowickiej Orkiestry Dętej przy KDK       

w Krapkowicach – 10.000 zł; 

• zwrot podatku VAT z dotacji dla KDK w 2018 r. – 7.806,82 zł. 

W dziale 926 Kultura fizyczna dochody wyniosły 49.719,64 zł. Na dochody składają się: 

• wpisowe, dochody z tytułu reklamy i darowizny na przeprowadzenie Krapkowickiego Biegu 

Ulicznego – 36.630,38 zł; 

• dotacja z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie na przeprowadzenie Krapkowickiego 

Biegu Ulicznego – 8.000 zł; 

• wpisowe na wyjazdy na narty – 3.720 zł; 

• wpływy za korzystanie z sali sportowej w Żywocicach – 1.114,72 zł. 

 

Analizując realizację dochodów budżetowych należy też pokazać skutki działań Rady Miej-

skiej i Burmistrza Krapkowic, które pozornie obniżają poziom uzyskiwanych dochodów, lecz są po-

dejmowane w celu rozwoju przedsiębiorczości na terenie gminy oraz ze względu na interes społeczny 

i sytuację podatników. Pozycja „Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych obliczone za okres 

sprawozdawczy” wykazuje kwoty stanowiące potencjalną różnicę pomiędzy dochodami, jakie jed-

nostka mogłaby uzyskać, stosując górne stawki podatkowe, a dochodami, jakie powinna uzyskać, 

stosując niższe stawki uchwalone przez radę gminy. Na koniec I półrocza 2019 roku wyniosły one 

1.574.205 zł (1.432.071 zł na koniec I półrocza 2018 roku). „Skutki udzielonych ulg i zwolnień obli-

czone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych)” wykazuje skutki wynikające 

ze zwolnień i ulg w podatkach i opłatach wprowadzonych przepisami uchwał rady gminy 

na podstawie ustawowych upoważnień. Skutki te na koniec I półrocza 2019 roku wyniosły 760.110 zł 

(373.331 zł na koniec I półrocza 2018 roku). Decyzją Burmistrza umorzono zaległości podatkowe     

w wysokości 43.666,81 zł (22.574,50 zł na koniec I półrocza 2018 r.). Decyzją Burmistrza rozłożono 

na raty płatności podatku od nieruchomości w wysokości 53.189 zł. 

 



 

 

 

 

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 

 Wydatki ogółem wyniosły 45.860.493,51 zł, w tym wydatki bieżące - 41.954.927,13 zł. Plan 

2019 roku wydatków budżetowych wykonano w 45,1 %, w tym wydatków bieżących w 49,8 %. Po-

równanie w grupach wydatkowych na przestrzeni ostatnich trzech lat prezentuje poniższe zestawienie: 

 

Kierunki wydatków I półrocze 2017 I półrocze 2018 I półrocze 2019 

Wydatki budżetowe ogółem 39 769 943,71 40 119 471,96 45 860 493,51 

Wydatki bieżące, z tego: 37 284 994,05 38 364 592,27 41 954 927,13 

wydatki jednostek budżetowych, z tego: 25 159 510,11 26 225 246,96 29 477 501,14 

- wynagrodzenia i składki od nich nali-

czone 
16 165 605,20 17 528 188,92 19 154 608,18 

- wydatki związane z realizacją ich statu-

towych zadań 
8 993 904,91 8 697 058,04 10 322 892,96 

dotacje na zadania bieżące 2 846 553,10 3 040 273,86 3 269 691,33 

świadczenia na rzecz osób fizycznych 8 853 227,81 8 576 071,35 8 662 598,82 

wydatki na programy finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 

5 ust. 1 pkt 2 i 3 

51 357,30 84 695,25 53 701,84 

obsługa długu 374 345,73 438 304,85 491 434,00 

Wydatki majątkowe 2 484 949,66 1 754 879,69 3 905 566,38 

 

W dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo wydatki wyniosły 342.789,51 zł, w tym: 

 zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do pro-

dukcji rolnej – 248.511,63 zł; 

 usługi weterynaryjne nad bezdomnymi zwierzętami, sterylizacja i kastracja kotów wolnożyją-

cych oraz odbiór padłych zwierząt – 48.613,52 zł; 

 opłaty za przesył wody i udział w zadaniach inwestycyjnych Związku Gmin Aqua Silesia – 

16.357,50 zł; 

 opłaty za umieszczenie kanalizacji sanitarnej w pasie dróg – 17,968,20 zł. 

 odpis w wysokości 2 % na rzecz izb rolniczych – 5.478,26 zł; 

W dziale 600 Transport i łączność wydatki wyniosły 339.598,31 zł. W I półroczu wydatki obejmo-

wały m. in.: 



 

 

 budowę drogi ulicy Granicznej w Dąbrówce Górnej – 70.765,86 zł; 

 remonty cząstkowe dróg – 54.286,34 zł; 

 strefa płatnego parkowania – 66.420 zł; 

 ubezpieczenie infrastruktury drogowej – 20.105,41 zł; 

 wykonywanie kursów autobusowych w ramach systemu publicznego transportu zbiorowego – 

32.500,00 zł. 

W dziale 630 Turystyka wydatki wyniosły 37.507,23 zł. Z zaplanowanych dotacji na propagowanie 

turystyki i krajoznawstwa przekazano organizacjom i stowarzyszeniom 25.000 zł. Wydatki na wyjaz-

dy na narty łącznie z kosztami ubezpieczeń wyjazdowych wyniosły 6.129,00 zł. Kwotę 6.000 zł wy-

dano na projekt, wdrożenie i serwis systemu informacji pn. "Poznaj historię". 

W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa wydatki wyniosły 209.479,99 zł w tym: 

• wykonanie scalenia i podziału nieruchomości w rejonie ul. Prudnickiej, Gimnazjalnej i drogi 

krajowej 45 w Krapkowicach – 42.300 zł; 

• rozliczenie nakładów ulepszających na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krapko-

wice poczynionych przez dzierżawcę (baza firmy ENERIS przy ul. Piastowskiej 38 w Krap-

kowicach) – 123.540,12 zł; 

• koszty sądowe i komornicze – 8.076,88 zł; 

• opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, czynsze za najem lokali i dzierżawę 

działek – 18.159,77 zł 

• koszty wyceny nieruchomości, geodezyjny podział działek, przygotowanie aktów notarialnych 

– 12.296,60 zł. 

W dziale 710 Działalność usługowa wydatki wyniosły 29.302,41 zł, w tym wydatki na plany zago-

spodarowania przestrzennego – 19.860,55 zł i na cmentarz komunalny w Krapkowicach – 9.441,86 zł.  

 W dziale 750 Administracja publiczna wydatki wyniosły 5.693.230,02 zł.  

Wydatki w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wyniosły 307.748,85 zł, w tym wydatki na zadania 

zlecone, obejmujące ewidencję ludności i USC – 149.284,00 zł. 

Wydatki rady gmin (rozdział 75022) wyniosły 203.080,84 zł. Wydatki na diety 21 radnych wyniosły 

141.357,45 zł, a 11 sołtysów – 32.962,14 zł. Pozostałe wydatki to zakup środków spożywczych na 

obrady komisji i sesji Rady Miejskiej, wydatki związane z obsługą biura Rady Miejskiej, archiwizo-

wanie akt i dokumentów, zakup teczek okolicznościowych. Na potrzeby Rady Miejskiej zakupiono 

kamery do nagrywania obrad sesji w wysokości 8.351,39 zł. 

Wydatki urzędu gminy (rozdział 75023) wyniosły 4.360.748,67 zł, w tym wydatki bieżące – 

4.114.571,59 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 3.312.840,23 zł. Główne 

pozycje pozostałych wydatków bieżących to:  

• zakup materiałów biurowych i tonerów – 109.193,47 zł; 

• zakup sprzętu i części komputerowych, oprogramowania i licencji – 58.796,45 zł; 



 

 

• utrzymanie systemów informatycznych w urzędzie – 96.074,22 zł; 

• zużycie energii elektrycznej, energii cieplnej i wody – 72.462,31 zł; 

• usługi remontowe, w tym konserwacja oświetlenia, remonty budynków urzędu – 24.332,58 zł; 

• obsługa prawna – 52.479,91 zł,  

• usługi pocztowo - telekomunikacyjne – 73.733,11 zł; 

• delegacje krajowe i ryczałty samochodowe – 38.337,58 zł; 

• szkolenia pracowników – 40.648,18 zł; 

• odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 121.307,17 zł. 

Wydatki majątkowe wyniosły 246.177,08 zł, w tym: 

• zakup macierzy pamięci masowej z osprzętem do serwerowni w I budynku – 65.145,19 zł; 

• wykonanie instalacji klimatyzacji w II budynku – 60.475,35 zł; 

• modernizacja budynków, w tym pod uruchomienie Punktu Obsługi Klientów – 97.558,17 zł; 

• modernizacja instalacji elektrycznej, montaż nowych rozdzielni piętrowych i rozdzielni głów-

nej – 22.632,00 zł; 

• utworzenie pokoju socjalnego dla pracowników – 15.536,64 zł. 

Na promocję jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 75075) wydatki wyniosły 94.005,99 zł,     

w tym m. in.: 

• dotacja celowa dla stowarzyszeń i klubów na działalność na rzecz integracji europejskiej oraz 

rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami – 17.600 zł; 

• umowy z mediami na propagowanie na antenie radia, w prasie, internecie wydarzeń związa-

nych z Krapkowicami, działaniem władz lokalnych, problemów dotyczących regionu –

38.190,60 zł; 

• zakup gadżetów reklamowych – 23.994,10 zł. 

Wydatki Gminnego Centrum Usług Wspólnych (rozdział 75085) wyniosły 552.332,08 zł, w tym wy-

nagrodzenia wraz z pochodnymi – 491.747,66 zł. 

Wydatki w rozdziale 75095 – Pozostała działalność wyniosły 175.313,59 zł, w tym: 

• składki członkowskie: 

o Aglomeracja Opolska – 45.051,60 zł; 

o Stowarzyszenie Kraina św. Anny – 36.585,60 zł; 

o Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad w Prudniku – 6.974,14 zł. 

• prowizja za inkaso dla sołtysów za pobór podatków na terenie sołectw – 10.005,98 zł; 

• wynagrodzenie pracowników za roznoszenie decyzji podatkowych – 24.171,69 zł; 

• opłaty i prowizje komornicze i sądowe – 3.171,80 zł; 

• wydatki na zawody sportowo – pożarnicze organizowane przez OSP – 3.661,21 zł; 

• wydatki związane z Forum Gospodarczym – 4.000,00 zł. 



 

 

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa wydatki wyniosły 100.069,51 zł i obejmowały prowadzenie i aktualizację stałego reje-

stru wyborców oraz wydatki związane z wyborami do Parlamentu Europejskiego. 

W dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa wydatki wyniosły 171.604,46 zł. 

W rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji w I półroczu na dodatkowe patrole policji na terenie 

gminy nie przekazano żadnych środków. 

Wydatki w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wyniosły 147.079,44 zł. W Gminie Krapkowi-

ce działa aktualnie 8 Ochotniczych Straży Pożarnych. Wydatki obejmowały m. in.: 

 wynagrodzenia kierowców – 19.689,73 zł; 

 badania lekarskie kierowców – 9.882,50 zł; 

 paliwo do samochodów pożarniczych i sprzętu – 9.583,80 zł; 

 zakup umundurowania – 14.001,89 zł; 

 zakup energii elektrycznej i wody – 29.204,66 zł; 

 ubezpieczenia mienia, kierowców, od nieszczęśliwych wypadków – 42.558,50 zł; 

Wydatki majątkowe w wysokości 307,50 zł przeznaczono na opinię kominiarską do wykonania do-

kumentacji nowej instalacji gazowej w OSP Steblów, w której planowana jest wymiana dotychczaso-

wego węglowego pieca na piec gazowy. 

W rozdziale 75414 – Obrona cywilna wydatki wyniosły 5.459,00 zł i obejmowały wynagrodzenia         

z zakresu obrony cywilnej, stanowiące wydatki zlecone gminie oraz naprawę stacji DSP.  

Wydatki na straż miejską (rozdział 75416) wyniosły 15.116,34 zł. Straż Miejska kontynuowała 

współpracę z Rewirem Dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji w Krapkowicach w zakresie 

wspólnych służb na terenie Gminy. Ponadto strażnicy zajmowali się pełnieniem służby podczas za-

bezpieczenia uroczystości, imprez. Wydatki obejmowały zakup paliwa do samochodu straży – 

4.352,53 zł, serwisowanie systemu monitoringu wizyjnego miasta Krapkowice – 3.312,50 zł, opłaty za 

kamery monitoringu – 2.066,40 zł. 

W rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatki wyniosły 3.949,68 zł. Wydatki obejmowały zakup 

30 plandek do zabezpieczenia budynków po zerwaniu dachu po anomaliach pogodowych (1.962,00 zł) 

oraz zakup łat i kontrłat do zabezpieczenia uszkodzonych przez wichurę dachów na terenie Gminy 

(1.987,68 zł). 

W dziale 757 Obsługa długu publicznego wydatki wyniosły 491.434,00 zł. Na kwotę tę składają się 

odsetki od obligacji komunalnych:  

W dziale 801 Oświata i wychowanie wydatki wyniosły 15.303.606,69 zł, a w dziale 854 - Eduka-

cyjna opieka wychowawcza – 428.838,13 zł. Na terenie gminy funkcjonuje 8 szkół podstawowych, 

w tym 2 z oddziałami gimnazjalnymi i 1 szkoła stowarzyszeniowa, 8 placówek przedszkolnych,         

w tym 4 przedszkola z oddziałami zamiejscowymi. Jedno przedszkole jest z oddziałami integracyjny-

mi. Aby lepiej zobrazować dochody i wydatki w oświacie, relacje te pokazuje poniższe zestawienie:  

 



 

 

 

 

Wyszczególnienie I półrocze 2017 I półrocze 2018  I półrocze 2019  

Dochody: 10 566 600,82 11 020 602,74 12 031 419,12 

Część oświatowa subwencji ogólnej 9 149 680,00 9 423 040,00 10 377 584,00 

Część wyrównawcza subwencji ogólnej 0,00 0,00 0,00 

Część równoważąca subwencji ogólnej 99 420,00 94 596,00 77 856,00 

Dochody działu 801 1 212 835,82 1 397 463,59 1 503 979,12 

Dochody działu 854 104 665,00 105 503,15 72 000,00 

Wydatki: 14 065 620,25 14 274 844,97 15 732 444,82 

Wydatki działu 801 13 696 633,42 13 924 147,05 15 303 606,69 

   w tym: majątkowe 405 484,23 48 440,67 94 130,94 

Wydatki działu 854 368 986,83 350 697,92 428 838,13 

Udział dochodów w wydatkach 75,12 % 77,20 % 76,47 % 

 

Różnica pomiędzy wydatkami a dochodami wynosi 3.701.025,70 zł. Od 2013 roku Gmina nie otrzy-

muje już wyrównawczej subwencji ogólnej. Na wynagrodzenia i składki od nich naliczone wydano 

11.930.660,48 zł (w I półroczu 2018 r. – 10.855.091,26 zł), tj. 76,3 % ogółem wydatków bieżących.  

Wzrost wydatków na wynagrodzenia z pochodnymi o 1.075.569,22 zł to efekt obligatoryjnej podwyż-

ki dla nauczycieli od stycznia 2019 r. o 5 % oraz kosztów reformy, likwidującej gimnazja.  Z pozosta-

łych wydatków wymienić można: 

• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 842.444,10 zł; 

• dotacja podmiotowa na prowadzenie szkoły stowarzyszeniowej w Steblowie – 522.462,06 zł; 

• koszty zużycia energii – 607.347,80 zł; 

• koszty zakupu żywności do stołówek szkolnych i przedszkolnych – 535.006,00 zł; 

• koszty usług remontowych – 49.747,34 zł. Remonty w placówkach oświatowych odbywają się 

z reguły w okresach wakacyjnych. 

• dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 32.094,96 zł. 

Świetlice szkolne funkcjonują w 4 szkołach podstawowych, a wydatki wyniosły 233.002,49 zł.  

Na dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży wyasygnowano kwotę 66.954,70 zł, w tym 

dofinansowanie do obozów letnich zorganizowanych przez ZHP w Krapkowicach oraz kluby i stowa-

rzyszenia sportowe w wysokości 37.000 zł. Kwotę 15.000 zł przekazano dla Gminy Zabierzów na 



 

 

wspólną organizację wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Na organizacje zimowisk placówki oświa-

towe wydały 14.954,70 zł. Na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakte-

rze socjalnym otrzymano z budżetu państwa środki w wysokości 72.000,00 zł, a wydatki wyniosły 

81.335,92 zł.  

W I półroczu 2019 r. w placówkach oświatowych wydatki majątkowe wyniosły 94.130,94 zł    

i w całości stanowiły dokończenie budowy kompleksu sportowego z boiskiem wielofunkcyjnym oraz 

obiektami dla lekkoatletów - II etap. 

W dziale 851 Ochrona zdrowia wydatki wyniosły 225.379,24 zł. W rozdziale 85149 Programy poli-

tyki zdrowotnej wydatki wyniosły 7.817,44 zł i obejmowały kontynuację realizacji zadania ze środ-

ków pochodzących z Unii Europejskiej „Zdrowe serce seniora” (2.061,04 zł) oraz "Zdrowa Matka       

i Dziecko - z szansą na lepsze jutro" (5.756,40 zł).  

W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki wyniosły 8.800 zł, a w rozdziale 85154 Przeciw-

działanie alkoholizmowi – 208.341,80 zł. W kwocie tej mieści się dotacja dla miasta Opole na utrzy-

manie osób, będących mieszkańcami Gminy Krapkowice, skierowanych do Izby Wytrzeźwień w wy-

sokości 6.000 zł. W rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatki wyniosły 420 zł. Jest to zadanie 

zlecone gminie na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczenio-

biorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe. 

W dziale 852 Pomoc społeczna wydatki wyniosły 4.902.292,05 zł. Wydatki te są częściowo pokry-

wane z dotacji z budżetu państwa, z którego wpłynęło w I półroczu 1.813.511,78 zł.  

W dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej wydatki wyniosły 133.477,71 zł       

i obejmowały działalność z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Na 

działalność Warsztat Terapii Zajęciowej otrzymał środki w formie dotacji z Powiatu Krapkowickiego 

w wysokości 29.660 zł.  

Od 2017 roku Rozporządzeniem Ministra Finansów wprowadzono nowy dział 855 Rodzina, który 

obejmuje rozdziały, które ujmowane były w działach 852 – Pomoc społeczna i 853 – Pozostałe zada-

nia w zakresie polityki społecznej. Wydatki wyniosły 7.944.075,56 zł, przy otrzymanych dotacjach     

z budżetu państwa w wysokości 7.313.389,32 zł. Na terenie Gminy funkcjonują 3 żłobki, a wydatki 

wyniosły 311.050 zł.  

W dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska wydatki wyniosły 5.698.077,68 zł,    

w tym: 

• odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych     

w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie 

Gminy Krapkowice – 1.737.735,85 zł; 

• obsługa PSZOK przy ul. Piastowskiej i Limanowskiego – 37.500 zł; 

• zimowe utrzymanie dróg – 195.724,34 zł; 

• utrzymanie czystości na terenie miasta, tj. mechaniczne zamiatanie jezdni, opróżnianie koszy 

ulicznych wraz z zagospodarowaniem odpadów komunalnych – 322.055,38 zł; 



 

 

• utrzymanie zieleni na terenie miasta – 404.154,05 zł; 

• oświetlenie ulic, placów i dróg – 243.002,96 zł; 

• eksploatacja i konserwacja oświetlenia drogowego – 378.461,33 zł; 

• wydatki z zakresu ochrony środowiska – 128.562,51 zł, w tym 119.187 zł na monitoring za-

nieczyszczenia powietrza pyłem drobnym w Gminie Krapkowice; 

• dotacje celowe na działalność wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej, a także 

na ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę dziedzictwa przyrodniczego – 11.386,37 zł; 

• remonty placów zabaw i obiektów małej architektury komunalnej – 39.244 zł; 

• wydatki sołeckie – 17.174,18 zł. 

Wydatki majątkowe wyniosły 2.118.370,04 zł, w tym: 

• wniesienie wkładów do spółki komunalnej Wodociągi i Kanalizacja – 1.745.000 zł; 

• dokończenie budowy 2 PSZOK-ów przy ul. Limanowskiego i Piastowskiej w Krapkowicach – 

256.996,20 zł; 

• dotacje celowe dla mieszkańców Gminy do wymiany węglowych źródeł ogrzewania na eko-

logiczne – 111.000 zł; 

• opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej linii oświetlenia ulicznego na terenie 

miasta i gminy – 5.373,84 zł. 

Wydatki w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wyniosły 2.059.230,45 zł            

i obejmowały m. in.: 

• dotację na działalność Krapkowickiego Domu Kultury w Krapkowicach – 900.000 zł; 

• dotację na działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach – 895.000 zł; 

• dotację na działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego 

– 20.000 zł; 

• dotację na działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowe-

go – 6.000 zł; 

• najem lokali użytkowych na organizację spotkań mniejszości niemieckiej w Steblowie i Żużeli 

– 5.520,00 zł;  

• wydatki w ramach funduszu sołeckiego na organizowanie imprez integracyjnych mieszkań-

ców, zakup wyposażenia do sal wiejskich – 11.309,72 zł. 

Wydatki majątkowe wyniosły 172.787,85 zł, w tym: 

• dotacja celowa na docieplenie dachu KDK – 100.000 zł; 

• dokończenie zadania pn.: Rewitalizacja obiektów zabytkowych - Wieży Bramy Górnej i mu-

rów obronnych wraz z otoczeniem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz 

naturalnego Krapkowic – 53.821,25 zł; 

• zakup klimatyzatorów ściennych w sali wiejskiej w Rogowie Op. – 18.966,60 zł. 



 

 

W dziale 926 Kultura fizyczna wydatki wyniosły 1.750.500,56 zł, w tym wydatki bieżące  

704.413,60 zł. Wydatki bieżące obejmują m. in.: 

• dotacje celowe na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej dla klubów i stowarzyszeń 

z  Gminy Krapkowice – 46.150 zł; 

• dotacje rozwoju sportu na podstawie ustawy o sporcie – 400.000 zł; 

• organizację XXXVI Krapkowickiego Biegu Ulicznego – 123.045,18 zł; 

• stypendia sportowe za osiągnięcie wysokich wyników sportowych – 26.700 zł; 

• utrzymanie obiektów sportowych – 67.147,12 zł; 

Wydatki majątkowe wyniosły 1.046.086,96 zł, w tym: 

• wniesienie udziałów do spółki komunalnej DELFIN – 1.010.000 zł; 

• zakup i serwis maszyny szorująco - zbierającej dla spółki DELFIN – 22.742,70 zł; 

• zwrot dotacji za basen, w związku z odliczaniem podatku VAT – 13.344,26 zł.  

 

NALEŻNOŚCI 

Ogólny stan należności, na podstawie sprawozdania Rb-27S, pozostały do zapłaty na dzień   

30 czerwca 2019 r. wyniósł 17.568.329,78 (w tym zaległości 7.031.628,53 zł). Należności obejmują 

m.in.: 

• wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych – 9.027.280,06 zł; 

• wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych – 2.236.210,69 zł; 

• świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia 

społecznego – 2.653.201,85 zł; 

• opłaty za odbiór niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów ze-

branych w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na te-

renie Gminy Krapkowice – 2.103.227,89 zł; 

• wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 216.832,24 zł; 

• wpływy z podatku rolnego – 305.142,32 zł; 

• wpływy z podatku od środków transportowych – 303.475,04 zł; 

• wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 172.712,62 zł.  

Ze sprawozdania Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych wynika, że 

gotówka i depozyty Gminy wyniosły na koniec I półrocza 7.518.665,01 zł, należności wymagalne – 

6.968.692,22 zł, należności z tytułu dostaw towarów i usług – 108.921,87 zł, należności z tytułu po-

datków i składek na ubezpieczenia społeczne – 10.111.087,36 zł. Udzielone pożyczki wynoszą 

486.940,40 zł. 

 

 

 



 

 

ZOBOWIĄZANIA 

Stan zobowiązań na koniec czerwca 2019 roku wyniósł 34.500.000 zł i stanowił w całości zobowiąza-

nia z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych. Zadłużenie stanowi 37,7 % zaplanowanych na 

2019 rok dochodów budżetowych. 

Aktualnie Gmina posiada zadłużenie w następujących bankach: 

• BGK Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 27.000.000 zł. Wykup obligacji zapla-

nowano w latach 2016 – 2028, 

• PKO BP Warszawa – obligacje komunalne w wysokości 7.500.000 zł. Wykup obligacji za-

planowano w latach 2019 – 2026.  

Na koniec czerwca Gmina nie posiadała zadłużenia w rachunku bieżącym. Łączna kwota zadłużenia 

Gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (zgodnie z zawartymi wcześniej umowami) wraz   

z należnymi od nich odsetkami na dzień 30.06.2019 r. wynosi 40.486.220 zł i stanowi 44,3 % zapla-

nowanych dochodów budżetowych na 2019 rok. W I półroczu 2019 roku Gmina nie zaciągnęła i nie 

spłaciła zobowiązań kredytowych.  

Związek Gmin „AQUA SILESIA” w Głogówku zaciągnął 2 pożyczki w Wojewódzkim Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w łącznej wysokości 595.500 zł. Na dzień 

30.06.2019 r. zadłużenie z tytułu zaciągniętych pożyczek wyniosło 402.500 zł. Zgodnie z przyjętą 

strukturą udziału w majątku Związku, kwota przypadającego poręczenia Gminy Krapkowice wynosi 

45.160,50 zł. 

Zobowiązania Gminy z tytułu zawartych umów, za dostawy robót i usług wyniosły na koniec I półro-

cza 2.163.552,91 zł. 

Gmina nie była obciążona zobowiązaniami wymagalnymi. 

 

DOTACJE CELOWE I PODMIOTOWE 

W budżecie na 2019 rok Gmina Krapkowice zaplanowała przekazanie dotacji celowych w wysokości 

2.213.400 zł (po zmianach budżetu – 2.365.329,90 zł), przekazano 1.163.229,27 zł. Na wspieranie          

i upowszechnianie kultury fizycznej oraz szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie kultury fizycznej 

przekazano stowarzyszeniom i klubom sportowym dotację w wysokości 400.000 zł. Kwotę 305.650 zł 

przekazano na sprawowanie opieki nad dzieckiem do 3 lat. Dotacje podmiotowe skierowano do stowa-

rzyszeniowej szkoły podstawowej w Steblowie, łącznie 522.462,06 zł. Dla Krapkowickiego Domu 

Kultury przekazano kwotę 900.000 zł, a dla Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowi-

cach – 895.000 zł. 

 

FUNDUSZ SOŁECKI  

Wydatki na rzecz sołectw zaplanowano w wysokości 268.115,91 zł, z podziałem na poszczególne 

sołectwa, z uwzględnieniem liczby mieszkańców. W I półroczu 2019 roku wydatki wyniosły 

63.444,81 zł, tj. 23,7 % planu rocznego. Sołectwa wydały 46.270,63 zł na szeroko rozumianą działal-



 

 

ność kulturalną, w tym 30.276,32 zł na utrzymanie wiejskich obiektów kulturalnych. Kwotę 17.174,18 

zł na utrzymanie zieleni na terenie sołectw. 

 

  

ZADANIA ZLECONE I POWIERZONE 

Zadania zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonano w kwocie 

8.564.110,80 zł, tj. 52,5 % planu rocznego. 

Zadania zlecone gminie dotyczą (z kwotami wykonania):  

 realizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii – rozdział 01095 – 

0,00 zł (plan 1.000 zł); 

 zwrotu akcyzy w cenie paliwa dla rolników – rozdział 01095 – 248.511,63 zł; 

 spraw obywatelskich, wojskowych i obronnych oraz zadań z zakresu wydawania pozwoleń na 

prowadzenie działalności gospodarczej i ewidencji działalności gospodarczej – rozdział 75011 

– 149.284,00 zł; 

 prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – rozdział 75101 – 2.332,51 zł; 

 przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – rozdział 75113 – 92.955,00 zł; 

 zadań z zakresu obrony narodowej – rozdział 75212 - na szkolenia pracowników urzędu z za-

kresu zadań obronnych oraz akcję kurierską – 0,00 zł (plan 1.200,00 zł); 

 dofinansowania do zadań z zakresu obrony cywilnej – rozdział 75414 – 4.598,00 zł; 

 wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – 

6.642,90 zł; 

 sfinansowania wydawania decyzji przez gminy w sprawach świadczeniobiorców innych niż 

ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe – rozdział 85195 – 420,00 zł; 

 realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, tj. na dofinansowanie działalności bieżącej śro-

dowiskowego domu samopomocy, w tym dla osób z zaburzeniami psychicznymi – rozdział 

85203 – 707.710,01 zł; 

 dodatków mieszkaniowych – rozdział 85215 – 2.748,07 zł; 

 wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania – rozdział 85219 – 2.558,40 zł; 

 usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych – rozdział 85228 – 44.855,00 zł; 

 świadczeń wychowawczych na realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci – rozdział 85501 – 4.679.659,72 zł; 

 świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia 

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – rozdział 85502 – 2.610.172,81 zł; 

 przyznawania Kart Dużej Rodziny wynikające z ustawy o Karcie Dużej Rodziny – rozdział 

85503 – 1.155,61 zł; 

 zadań z zakresu wspierania rodziny zgodnie z Ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspiera-

niu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 0,00 zł (plan 392.000 zł); 



 

 

 składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia        

z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne – rozdział 85513 – 10.507,14 zł; 

Zadania powierzone obejmują dotację z Powiatu Krapkowickiego na dofinansowanie działalności 

Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Krapkowicach w wysokości 30.000 zł. W I półroczu 

otrzymano 15.000 zł. 

 

PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH 

„Obuwniczy szlak” – program zrealizowany w 2018 roku w kwocie 68.833,43 zł. W ramach projektu 

powstało na wzór wrocławskich krasnali 8 figurek butów oraz zamocowanie ich przy najciekawszych 

zabytkach Krapkowic. Każdy but zawiera kod QR odsyłający do strony internetowej z informacją       

o zabytku. Dofinansowanie z PROW w 2019 r. wyniesie 38.126 zł. 

„Polsko – Czeski Dzień Dziecka” – program zrealizowany w 2018 roku w kwocie 84.305,94 zł. Do-

finansowanie ze środków Programu Współpracy Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska – 

Polska nastąpiło 1 lipca 2019 r. w wysokości 69.313,42 zł. 

„Śladami bioróżnorodności w sercu Opolszczyzny – bogactwo przyrody Gmin Strzeleczki, 

Krapkowice oraz Powiatu Krapkowickiego” realizowanego w ramach RPO WO na lata 2014 – 

2020, którego beneficjentem jest Województwo Opolskie. Całkowita wartość projektu wynosi 

5.660.147,50 zł, w tym po stronie Gminy Krapkowice – 626.625,00 zł w okresie 2019 i 2020 r.         

W bieżącym roku planowany jest plener malarski „Cztery pory roku” w Mosznej, konkurs fotogra-

ficzny „Różnorodność biologiczna Gminy Krapkowice w obiektywie”, zielone szkoły i wyjazdy edu-

kacyjne uczniów do Mosznej i Opola. Zaplanowane w br. wydatki wynoszą 466.300 zł. Dofinansowa-

nie wyniesie 532.631,25 zł. 

„Zdrowe serce seniora” – projekt realizowany głównie w 2018 roku. Polegał na rekrutacji osób do 

programu „Teleopieka medyczna”. W projekcie uczestniczyło 180 osób starszych, którzy otrzymali 

tzw. „Opaski opiekun” (Zegarek SOS). Wydatek roku 2018 to 10.298,07 zł, 2019 roku – 2.061,04 zł.  

Dofinansowanie w 100 %. 

„Zdrowa matka i dziecko z szansą na lepsze jutro!” – projekt realizowany częściowo w 2018 roku, 

dotyczył kobiet w ciąży poniżej 35 roku życia do 20 tygodnia ciąży, dzieci w wieku od 6 miesięcy do 

2 lat. Zadanie obejmowało również usługi zdrowotne w zakresie opieki okołoporodowej. Wydatki 

obejmują kampanię medialną i wyniosły w ubiegłym roku 6.371,40 zł, a w tym 5.756,40 zł. Na reali-

zację zadania Gmina otrzymała 16.860 zł. 

„Rozwijamy Kompetencje, Programujemy Przyszłość” – program w ramach RPO WO na lata 

2014 – 2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 95 %, tj. 

138.530 zł, realizowany przez PSP nr 1 w Krapkowicach. Wkład własny w wysokości 20.290 zł sta-

nowi udostępnienie sali szkoleniowej. 



 

 

„Aktywni seniorzy polsko – czeskiego pogranicza” – zadanie ze środków z Programu Współpracy 

Terytorialnej INTERREG V-A Republika Czeska – Polska w wysokości 16.499,77 € i z Budżetu Pań-

stwa (łącznie 72.576 zł). Całkowite wydatki wyniosą 80.640 zł. 

„Budowa drogi ul. Leśnej w Rogowie Op. w ramach zadania pn.: Budowa układu drogowego 

wraz z oświetleniem, sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej, sieci wodociągowej oraz kanału 

technologicznego na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefy Gliwickiej 

w Krapkowicach w rejonie węzła autostradowego Dąbrówka i drogi krajowej DK-45” – projekt 

wyszacowany na 10.536.774,60 zł z dofinansowaniem z RPOP w wysokości 5.268.387,30 zł. Do tej 

pory wydatki wyniosły 40.236 zł, a termin zakończenia inwestycji planowany jest do końca 2020 r.   

Termomodernizacja wraz z wymianą źródeł światła w obiektach użyteczności publicznej Gminy 

Krapkowice, w tym: PSP nr 1 w Krapkowicach i ZSP w Kórnicy – projekt wyszacowany na 

1.935.989,48 zł z dofinansowaniem z RPO Województwa Opolskiego w wysokości 1.197.066,96 zł.  

Odbyły się dwa przetargi, bez wyłonienia wykonawcy. 

Budowa PSZOK przy ul. Limanowskiego i ul. Piastowskiej w Krapkowicach – zadania zakończo-

ne w I kwartale 2019 r. Łączne wydatki wyniosły 785.726,40 zł oraz 700.504,68 zł, a dofinansowane 

wyniesie odpowiednio 623.487,16 zł i 625.188 zł. W 2018 i w I połowie 2019 r. Gmina otrzymała 

częściowe dofinansowanie do tych zadań odpowiednio 620.796,98 zł oraz 13.005,00 zł. W tym roku 

Gmina ma otrzymać jeszcze łącznie ok. 614.873 zł. 

Rewitalizacja starego mostu kolejowego oraz parku miejskiego w Krapkowicach – zadanie wy-

szacowane na 20.673.504 zł. Pierwsze wydatki na zadanie poniesiono w 2013 r. Łącznie do końca 

czerwca 2019 r. wydatki wyniosły 173.954,14 zł. We wrześniu 2018 r. Gmina podpisała umowę         

z wykonawcą, aktualnie trwają prace sporządzania dokumentacji projektowej. Ze środków Unii Euro-

pejskiej i Budżetu Państwa Gmina otrzyma dofinansowanie w wysokości 4.998.535,55 zł, a z Powiatu 

Krapkowickiego – 4.597.730 zł. Kwota 597.730 zł już wpłynęła, natomiast kwota 4.000.000 zł, zgod-

nie z podpisanym porozumieniem, planowana jest w 2020 r. 

Rewitalizacja obiektów zabytkowych – Wieży Bramy Górnej i murów obronnych wraz z otocze-

niem w celu ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego oraz naturalnego Krapkowic – zadanie 

zrealizowane w latach 2018 – 2019 w łącznej wysokości 1.215.598,90 zł, z dofinansowanie w wyso-

kości 747.473,00 zł. W I półroczu wpłynęła kwota 95.731,71 zł. 

Przedłużenie drogi przy terenach inwestycyjnych Przysiółek – Posiłek – zadanie z możliwością 

dofinansowania, opiewa na 450.000 zł. Wydatki na kosztorysy inwestorskie dotyczące budowy drogi 

(z wyłączeniem chodników), budowy kanalizacji deszczowej, budowy zbiornika na wody opadowe 

oraz budowę oświetlenia ulicznego wyniosły w I półroczu 17.220 zł. 

Czas na rower - budowa ciągu pieszo - rowerowego od ul. Kilińskiego po śladzie kolejowym do 

autostrady A4 na osiedlu XXX-lecia - Zwiększenie szans w konkursie do RPO WO - działanie 

3.1.2 Strategie niskoemisyjne w Aglomeracji Opolskiej – zadanie realizowane w ramach ogólnego 

zadania pn.: Czas na rower – budowa ścieżek pieszo – rowerowych w Aglomeracji Opolskiej, przez 



 

 

Miasto Opole oraz gminy Prószków, Komprachcice, Krapkowice, Dobrzyń Wielki, Gogolin, Tarnów 

Opolski i Strzeleczki. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 33.274.665,98 zł. Na Krapkowice 

przypada kwota 1.303.028,01 zł z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w wysokości 859.998,48 zł. 

 

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA 

Analizując wieloletnią prognozę finansową, należałoby wskazać na wskaźniki zadłużenia Gminy       

w 2019 roku. Wskaźnik łącznej kwoty przypadającej w danym roku budżetowym spłat rat kredytów    

i pożyczek nie przekracza 15 % (wynosi on 4,17 %). W bieżącym roku Gmina posiada do wykupienia 

papiery wartościowe (obligacje komunalne) w wysokości 2.500.000 zł, termin wykupu przypada        

w ostatnim kwartale. Gmina nie ma udzielonych gwarancji. Zachowany jest dopuszczalny wskaźnik 

spłaty zobowiązań określony indywidualnie dla Gminy. Przedsięwzięcia realizowane przez Gminę są 

szczegółowo opisane w załączniku nr 15 i w niniejszym opracowaniu przy omawianiu wykonania 

dochodów i wydatków poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej. Do budżetu w ciągu I półro-

cza 2019 roku zostały wprowadzone następujące zadania: 

• „Zbieranie, transport i utylizacja padłych zwierząt lub ich części z terenu Gminy Krapkowice” 

na lata 2019 – 2022. Nakłady 54.000 zł; 

• „Utrzymanie pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych w należytym stanie sani-

tarnym” na lata 2019 - 2023. Nakłady 500.000 zł; 

• „Wykonanie usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości nie-

zamieszkałych, będących własnością Gminy Krapkowice” na lata 2019 – 2020. Nakłady 

33.000 zł; 

• „Świadczenie usług w zakresie przewozu dzieci do przedszkoli i uczniów do szkół” na lata 

2019 – 2020. Nakłady 252.823 zł; 

• „Opracowanie dokumentacji niezbędnej do realizacji inwestycji pn.: Budowa mostu połu-

dniowego na rzece Odrze w Krapkowicach i Gogolinie wraz z drogami dojazdowymi’ na lata 

2020 – 2022. Nakłady 4.489.500 zł. 

 

Oceniając sytuację finansową gminy w okresie I półrocza 2019 roku należy stwierdzić, że sytuacja 

finansowa Gminy jest stabilna. Gmina nie utraciła płynności finansowej, na bieżąco reguluje swoje 

zobowiązania, nie doprowadzała do występowania zobowiązań wymagalnych. I półrocze 2019 Gmina 

zamknęła nadwyżką w wysokości 4.509.685,38 zł, przy planowanym deficycie w wysokości 

10.376.952 zł. Zachowana jest również ustawowa zasada nadwyżki dochodów bieżących nad wydat-

kami bieżącymi. Dochody bieżące wyniosły 46.364.884,82 zł, natomiast wydatki bieżące – 

41.954.927,13 zł.  

 


